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90493-18 Tork Premium Specialist Cloth Precision Cleaning Folded 

 

Najwyższej jakości czyściwo w ofercie Tork.  
Przeznaczone do precyzyjnego i delikatnego czyszczenia.  
Nisko pylne, nie pozostawia śladów - doskonałe do miejsc wrażliwych na pylenie.  
Bardzo wytrzymałe - zapewnia długotrwałe działanie, może być stosowany kilkakrotnie.  
Miękki materiał czyści skutecznie nie rysując delikatnych powierzchni.  
Elastyczne - ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.  
O wysokich zdolnościach absorpcyjnych.  
Współpracuje z detergentami oraz rozpuszczalnikami, na bazie wody i organicznymi. 

 

Opis produktu  

Numer artykułu 90493-18   

int. Nazwa 
Tork Premium Specialist Cloth 
Precision Cleaning Folded  

  

nat. Nazwa 
TORK PREM SPEC CLOTH 
PRECISIONS CLE 

  

Kraj produkcji Ext DE   

Numer celny 56039290   

Warstwy: 1   

Gramatura: 78 [g/m
2
]   

Rodzaj włókna: Nonwoven   

Nadruk: Nie   

Dł.listka 
rozłożonego: 

38 [cm]   

Dł. listka 
złożonego: 

14.3 [cm]   

Szer. listka 
rozłożonego: 

27 [cm]   

Kolor: Seledynowy    

Specyfikacja opakowania konsumenckiego  

Szt./op.: 60 

Waga brutto op.: 0.523 [kg] 

Waga netto op.: 0.48 [kg] 

Rodzaj opakowania: Plastik 

Kod EAN op.: 7310791162027 

 

Specyfikacja kartonu produktu  

Rodzaj opakowania zbiorczego: Karton 

Op./karton: 10 

Dł. kartonu: 486 [mm] 

Szerokość kartonu: 286 [mm] 

Wysokość kartonu: 200 [mm] 

Objętość kartonu: 0.0278 [m
3
] 

Waga brutto kartonu: 5.23 [kg] 

Waga netto kartonu: 4.8 [kg] 

Kod EAN kartonu: 7310791162034 

 

Specyfikacja palety produktu  

Kartony na palecie: 48 

Warstwy na palecie: 8 

Objętość palety: 1.334 [m
3
] 

Wysokość palety: 1750 [mm] 

Kod EAN palety: 7322540145632  
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Specyfikacja środowiskowa 

Masa celulozowa, poliester oraz dodatki chemiczne. 

Masa celulozowa  
Ścier chemiczny (masa celulozowa otrzymana przez roztwarzanie chemiczne) jest produkowany zarówno z drewna miękkiego 
(drewno drzew iglastych), jak i drewna twardego (drewno drzew liściastych). Wióry drewna są gotowane razem z dodatkami 
chemicznymi, dzięki czemu usuwana jest większa część ligniny. Następnie masa celulozowa jest wybielana w celu otrzymania 
czystego, jasnego i mocnego papieru, ale także aby zwiększyć higieniczność oraz zdolność absorpcji.  
Istnieją dwie główne metody wybielania pulpy: ECF (Elementary Chlorine Free) oraz TCF (Totally Chlorine Free). ECF opiera 
się na tlenie, dwutlenku chloru i nadtlenku wodoru. TCF opiera się na nadtlenku wodoru i ozonie.  
 
Poliester  
Włókna poliestru są wytwarzane z kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego, które poprzez kondensację tworzą żywicę 
poliestrową. Ze stopionej żywicy, poprzez dyszę przędzalniczą, przędzone są włókna, a następnie chłodzone powietrzem. 
Włókna są przycinane do określonej długości.  
 
Dodatki chemiczne  
Stosowane są zarówno dodatki funkcyjne, jak i operacyjne.  
Dodatkami funkcyjnymi są środki nadające wytrzymałości w stanie mokrym, w tym przypadku poliamid (z polimeru 
epichlorohydrynowego) o dużym podobieństwie do naturalnych włókien.  
Dodatkami operacyjnymi są środki powierzchniowo czynne. 

Ten produkt został wyprodukowany zewnętrznie dla SCA w Niemczech. 

Produkt ten jest stosowany głównie przy procesach produkcyjnych, w związku z czym może być zanieczyszczony różnymi 
substancjami. Rodzaj tych substancji określa jak zużyty produkt będzie utylizowany. Produkt sam w sobie może być poddany 
spaleniu. Przed poddaniem utylizacji sugerujemy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące tej kwestii. 

 
 
Dodatkowe informacje o preparacie można uzyskać pod adresem: 
SCA Hygiene Products Sp. z o.o. 
ul. Puławska 435a 
02-801 Warszawa 
Tel. (22) 543-75-00 
Fax. (22) 543-75-01 
Osoba kontaktowa: 
Katarzyna Strojek 

 


